
UCHWAŁA NR VIII/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r., poz. 379 i poz. 1072), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 460) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące 

stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 3,00 zł;

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł;

3) przy zajęciu zieleńca, pobocza – 1,00 zł;

4) chodnika, placu, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 3,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień.

3. W przypadku drogi nie urządzonej (nie posiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa 

drogowego) całość drogi mieszcząca się w liniach regulacyjnych drogi traktowana jest jako jezdnia.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 

poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:

1) w pasie drogowym - 16,00 zł;

2) na obiekcie inżynierskim 80,00 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% 

stawek określonych w ust. 1.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 

urządzenia w pasie drogowym.
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4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby 

miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim, przy czym uwzględnia 

się tylko te miesiące, w których nastąpiło umieszczenie urządzenia w pasie drogowym przez co najmniej 15 dni.

5. Za umieszczenie urządzenia o powierzchni mniejszej niż 1,00m2 naliczana jest stawka jak za urządzenie 

o pow. 1,00m2.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa 

w § 1 pkt 3:

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego –

0,60 zł;

2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,60 zł;

3) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy tymczasowego obiektu handlowego–stoiska 2,00 zł;

4) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez ogródki przed punktami gastronomicznymi - 0,60 zł;

5) za 1 m2 powierzchni reklamy – 2,00 zł.

§ 5. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celu, o którym mowa w § 1 pkt 

4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, placów, zatok postojowych – 0,60 zł;

2) terenów zielonych, poboczy – 0,01 zł, z tym zastrzeżeniem, że przy zajęciu pasa na okres nie krótszy niż jeden rok 

stosuje się stawkę w wysokości 5 % wartości opłaty;

3) stanowiska dla osób niepełnosprawnych (koperty) - 0,60 zł, z tym zastrzeżeniem, że przy zajęciu pasa na okres 

nie krótszy niż jeden rok stosuje się stawkę w wysokości 5 % wartości opłaty;

4) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy 

budynkach mieszklanych oraz pomników, obiektów pamięci narodowej - 0,01 zł.

§ 6. 1. Stawka opłaty ulega obniżeniu o 95% przy oddaniu pasa drogowego drogi gminnej w związku 

z prowadzeniem robót związanych z remontem obiektów zabytkowych, sakralnych, lub robót zabezpieczających 

obiekty przed katastrofą budowlaną oraz zabezpieczeniem obiektów uszkodzonych w wyniku pożaru lub innej 

katastrofy.

2. Robotami zabezpieczającymi są roboty w okresie od dnia zabezpieczenia danego obiektu do dnia 

rozpoczęcia prac remontowych bądź rozbiórkowych obiektu.

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XLI/367/2006 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29.03.2006 r. w sprawie 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz.U. Woj. Łódzkiego Nr 139, poz. 1112 z dnia 

28.04.2006 r.), zmieniona uchwałą Nr XXI/189/2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 05.06.2008 r. w sprawie 

zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz.U. Woj. Łódzkiego Nr 219, poz. 1989 z dnia 28.06.2008 r.) 

oraz uchwałą Nr XLIX/412/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 02.09.2010 r. w sprawie zmiany stawek opłat za 
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zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz. U.Woj. Łódzkiego Nr 272, poz. 2250 z dnia 20.09.2010 r.).

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Sieradza, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek
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